


Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Program studi Agroteknologi UMM, 
dengan sarana dan prasarana yang lengkap 
meliputi ruang kelas, perpustakaan, 
laboratorium, kebun percobaan dan penelitian, 
kebun latihan kewirausahaan. Laboratorium 
yang dimiliki terdiri atas laboratorium 
mikrobiologi, biologi molekuler, kultur jaringan 
tanaman, teknologi benih, dan computer. 
Sedangkan kebun percobaan dan penelitian 
meliputi kebun tanaman pangan, buah, sayur 
dan tanaman hias, greenhouse dan 
screenhouse. Disamping itu, program studi 
Agroteknologi memiliki tenaga pendidik yang 
ahli di bidangnya, sarana dan prasarana 
pendukung, serta suasana kampus putih yang 
megah sangat ideal untuk menghasilkan 
sarjana bidang agroteknologi yang 
professional, berakhlak mulia, menguasai dan 
mampu mengembangkan IPTEKS sesuai 
perkembangan zaman. 

Bidang pertanian memegang peranan 
sangat penting ke depan untuk mengatasi 
masalah tersebut. Ahli pertanian ditantang 
untuk merakit tanaman yang mampu 
menyerap karbon dalam jumlah besar, 
tanaman pangan dengan produktifitas tinggi 
dan tanaman untuk reboisasi lahan-lahan 
kritis. Untuk mencapai target tersebut 
diperlukan kajian yang teruji, tenaga ahli 
pertanian terutama Agroteknologi yang 
kompeten dan professional, disinilah peran 
program studi Agroteknologi diperlukan untuk 
menghasilkan terobosan teknologi dan 
menghasilkan lulusan yang kompeten dan 
professiona I. 

Saat ini dunia telah menghadapi 3 
masalah besar yaitu pemanasan global, krisis 
pangan dan krisis air. Ketiga masalah tersebut 
implikasinya sangat besar terhadap 
kelangsungan hid up organisme di bumi. 

Tidak ada kebaikan dan kenikmatan yang 
dapat kita rasakan bersama hingga detik ini 
tanpa seizin Allah SWT dan berkat RahmatNya 
pula kita dapat memberikan informasi tentang 
Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian-Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Malang, yang selama 15 tahun 
terakhir ini terakreditasi unggul (A). 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

PENGANTAR 



Program Studi Agroteknologi selama 15 
tahun terakhir terakreditasi unggul (A). 
Program Studi (Prodi) 51 Agroteknologi, FPP 
U MM didirikan sejak Juli 1980 dengan SK 
Pendirian No. 070/0/1985 tertanggal 18 
Februari 1985, dengan SK izin operasional 
terakhir No. 13327 /D/T/K-Vll/2012, tertanggal 
22 Oktober 2012 dan berlaku sampai tanggal 
08 Maret 2017, terakreditasi A berdasarkan 
Keputusan BAN-PT No. 032/BAN-PT/Ak 
Xlll/51/Xll/2010 berlaku sejak 23 Desember 
2010 sampai dengan 23 Desember 2015 
Selanjutnya Program studi Agroteknologi 
kembali meraih akreditasi A, berdasarkan 
Keputusan BAN-PT No. 1011 /SK/BAN 
PT/Akred/S/IX/2015 tanggal 19 September 
2 O 1 5 Pe r i n g k at "A", be r I a k u h i n g g a 1 9 
September 2020. 

SEJARAH SINGKAT 



Program studi Agroteknologi diasuh staf 
pengajar bergelar Guru Besar 5%, Doktor 77%, 
dan Master 13% (terlampir), yang 
berpengalaman dalam bidang teknologi 
bud idaya dan bioteknologi pertanian baik 
tanaman hias, sayur, buah, tanaman 
perkebunan, tanaman obat, tanaman serat dan 
lain-lain. Fasilitas perkuliahan didukung 
peralatan canggih seperti LCD, Proyektor dan 
Kamera CCTV sehingga proses pembelajaran 
menarik dan tidak membosankan. 

Program studi Agroteknologi beralamat 
di GKB 1, Kampus Ill UMM, JI. Raya Tlogomas 
246 Malang 65144. Nomor telepon Program 
Studi: 0341- 464318 Pesawat 120. Homepage 
dan E-mail PS: www.umm.ac.id; 
agroteknologi.umm.ac.id; email: 
agronomi.umm@gmail.com. 

Sejak berdiri hingga saat ini Program 
Studi Agroteknologi telah menunjukkan 
perkembangan yang sangat pesat, baik dari 
jumlah lulusan yang telah dihasilkan, 
p e r k e m b a n g a n a t m o s fi r a k a d e m i k , 
perkembangan mutu dosen maupun 
perkembangan sarana dan prasarana. Hingga 
saat ini telah meluluskan lebih dari 15.000 
sarjana yangtersebar diseluruh wilayah NKRI. 

PROFIL SINGKAT 



• Prof. Dr. Ir. Dyah Roeswitawati, MS. 
• Dr. Ir. Ali lkhwan, MP. 
• Dr. Ir. Ernylshartati, MP. 
• Dr. Ir. Fatimah Nursandi, MSi. 
• Dr. Ir. Sya rif H usen, MP. 
• Dr. Ir. M aft u ch ah, M P. 
• Dr. Ors. Harun Rasyid, MP. 
• Ir. Henik Su korini, MP. PhD. 
• Dr. Ors. Untung Santoso, MSi. 
• Dr. Ir. Muhidin, MSi. 
• Dr. Ir. Aniek lriany, MP. 
• Dr. Ir. Agus Zainudin, MP. 
• Dr. Ir. Dian I ndratm i, MP. 
• Ir. Misbah Ruhiyat, MP. 
• Ir. Wahono, MT. 
• Ir. Machmudi, MSi. 
• I r. Sri M u rs i an i, M P. 
• I r. Sufi a n to, M M . 
• Ir. Hartawati, MS. 
• Ir. DyahTiti Muhardini, MP. 
• Ir. Kho Ii e q Am ru I ah, M P. 
• Erfan Dani Septia, SP. MP. 
• Agus Dwi Sulistyo, SSi., MSi. 
• Aulia Zakia, SP. MSi. 
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• • • mempercepat pencapa1an vis: program 
studi. 

• Menghasilkan sarjana profesional, berjiwa 
wirausaha, dan berakhlak mulia yang 
menguasai dan mampu menerapkan 
IPTEKS bidang Agroteknologi yang 
berkemajuan serta mampu bersaing di 
tingkatASEAN. 

• Menghasilkan IPTEKS bidang 
Agroteknologi yang berkemajuan dan 
berwawasan lingkungan dan berdasarkan 
nilai-nilai Islam. 

• Menyebarluaskan, mendayagunakan, dan 
memasyarakatkan IPTEKS bidang 
Agroteknologi yang berkemajuan dan 
berbasis ekosistem setempat. 

• Memperluas jejaring akademik, 
memperkokoh sumberdaya, dan 

Tujuan Program Studi 

• Menyelenggarakan pendidikan bidang 
Agroteknologi yang berkemajuan dan 
sesuai dengan kebutuhan stakeholder 
serta kebutuhan pembangunan nasional 
dan regional, 

• Menyelenggarakan penelitian dan 
pengembangan IPTEKS Agroteknologi 
yang berkemajuan, berwawasan 
lingkungan dan berdasarkan nilai-nilai 
Islam, 

• Menyelenggarakan pengabdian kepada 
masyarakat dan kerjasama dengan 
lnstitusi dalam negeri dan luar negeri untuk 
memperkuat penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi bidang Agroteknologi yng 
berkemajuan, 

• Menyelenggarakan kerjasama dengan 
berbagai pihak di tingkat nasional maupun 
regional yang terkait guna mendukung 
terselenggaranya pelaksanaan tri dharma 
perguruan. 

Misi Program Studi 

Pada tahun 2025 menjadi program studi 
unggul di tingkat ASEAN dalam 
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan 
IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat di 
bidang Agroteknologi yang berkemajuan, 
berwawasan lingkungan dan berdasarkan nilai 
nilai Islam. 

Visi Program Studi 

VISI, MISI & TUJUAN 



Selain diberikan bekal 
ilmu agroteknologi, 
mahasiswa juga 
mendapat bekal ilmu 
Agama, 
Kewarganegaraan, 
Teknologi lnformatika 
(aplikasi komputer), serta 
kewirausahaan melalui 
mata kuliah Praktik Kerja 
Lapang (PKL) dan Praktik 
Kewirausahaan 
Pertanian. Disamping itu 
mahasiswa juga diberi 
kesempatan untuk 
mengikuti program 
pertukaran mahasiswa ke 
luar negeri, dan Praktik 
Kerja Lapang (PKL) di luar 
negeri (Thailand, Taiwan, 
dan Korea Selatan). 

• 

KEUNGGULAN 
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Mahasiswa program studi Agroteknologi 
dididik dan disiapkan untuk memiliki jiwa 
entrepreneur. Mahasiswa dibekali dengan ilmu 
yang matang serta keahlian khusus agar dapat 
bekerja di segala bidang, khususnya bidang 
pertanian. Disamping ilmu dan teknologi 
pertanian terbaru, mahasiswa Agroteknologi 
juga diberi fasilitas untuk mengembangkan 
minat dan bakat mahasiswa melalui Himagro 
(Himpunan Mahasiswa Agronomi), LSO 
(Lembaga Semi Otonom) bidang kesenian dan 
olah raga, sehingga pada saat lulus mahasiswa 
memiliki soft skill yang baik dan mampu 
bersaing di dunia luar kampus. Disamping itu, 
lulusan prodi Agroteknologi akan 
mendapatkan tiga sertifikat: sertifikat bidang 
akademik berupa ijazah dan transkrip 
akademik, surat keterangan pendamping 
ijazah yang merupakan track record aktivitas 
mahasiswa selama di kampus, dan yang ketiga 
sertifikat profesi teknologi budidaya tanaman. 
Ketiga sertifikat tersebut akan memudahkan 
mahasiswa mencari pekerjaan dan 
menciptakan dunia usaha. 

KEUNTUNGAN MASUK PRODI 
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Gelar yang diperoleh berupa Sarjana 
Pertanian (SP). 

GELAR 

• Sebagai praktisi professional, berakhlak 
mulia, yang menguasai dan mampu 
menerapkan IPTEKS bidang Agroteknologi 
yang berkemajuan. 

• Sebagai pengusaha profesional yang 
berakhlak mulia, dan mampu 
mengembangkan serta menjalankan 
usaha bidang pertanian yang 
berkemajuan. 

• Sebagai peneliti professional yang mampu 
menerapkan dan mengembangkan IPTEKS 
bidangAgroteknologi yang berkamajuan. 

• Sebagai akademisi profesional, 
berintegritas dan mampu merancang 
pembelajaran, mengispirasi, memotivasi 
mahasiswa dibidangAgroteknologi. 

Profil lulusan Prodi Agroteknologi UMM adalah 
sebagai berikut: 

PROSPEKLULUSAN 
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Kurikulum disusun berdasarkan pertimbangan 
yang komprehensif, yaitu disesuaikan visi, misi, 
tujuan, kondisi institusi, kebutuhan pasar serta 
perkembangan IPTEKS. Pelaksanaan 
kurikulum didukung dengan fasilitas yang 
memadai. Komitmen dosen yang tinggi dalam 
melaksanakan kurikulum. Adanya badan 
kendali mutu akademik yang melakukan 
evaluasi dalam implementasi PBM. 
Diterapkannnya kurikulum Perguruan tinggi 
(KPT) Program Studi Agroteknologi dan 
kurikulum institusional yang sangat kondusif 
dalam pengembangan Program Studi. Adanya 
perubahan untuk memutahirkan kurikulum 
dengan memperhatikan Permenristek nomor 
44 tahun 2015 dan kebutuhan stakeholder. 
Tersedianya perangkat pembelajaran berbasis 
e learning. 

KURIKULUM SINGKAT 
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Sistem belajar di program studi Agroteknologi 
dibuat sedemikian rupa dengan 
menggabungkan antara materi di kelas dengan 
praktikum di lapangan. Disamping itu 
mahasiswa juga diberikan pengalaman untuk 
belajar di luar kampus dalam lingkup PKL. 
Lama studi yang harus ditempuh oleh 
mahasiswa adalah 4 tahun (8 semester), total 
147 sks, dengan minat bidang penelitian energi 
terbarukan, mikrobiologi, eksplorasi sumber 
pangan baru, peningktan produksi tanaman, 
pertanian presisi, dan bioteknologi pertanian. 

SISTEM BELAJAR 

' . 



Fasilitas terdiri atas: 
• Ruang kelas nyaman dan 

perpustakaan yang dilengkapi 
fasilitas intra dan internet 
dengan kecepatan bandwidth 2 
GB per detik. 

• Greenhouse modern 3 unit: 
greenhouse penelitian, 
tanaman hias, tanaman 
ho rt i k u It u r a . 

• Laboratorium 5 unit: Lab 
Tanah, Lab Pemuliaan dan 
Teknologi Benih, Lab 
Mikrobiologi Pertanian, Lab 
Hama Penyakit Tanaman, dan 
Stasiun Klimatologi. 

• Kebun Percobaan 3 unit: kebun 
praktikum Landungsari, kebun 
penelitian dan kewirausahaan 
Pendem dan Karangploso, 
kebun konservasi apel Batu, 
dan Taman Edukasi 
Hortikultura. 

FASILITAS 
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Program studi Agroteknologi memiliki OJS 
berupa Journal Tropical Crop Science 
Technology dengan alamat 
hhtp://ejournal.umm.ac.id/index.php/jtcst/ 
index atau klik tombol dibawah ini 

PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

• By Issue- 
• By Author 
• ByTl!la 
• Other Journals 

Browse 

search scope 

All : YI 

Seard! 

• View 
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[tog;, J 
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·--------··-··-··- 
Home > Joom.11 ot Tropleal Crop so.no. and Tedlnolcgy JCklmal l'ei> 

<!J 'ii C3 0 'ii "9urnlll o1 Troplolll 
Journal of Tropical Crop Science and TeollllOI 
and Technology 
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Jurusan memfasilitasi semua kegiatan 
mahasiswa H MJ berupa: Magang Profesi, 
Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, 
kegiatan lomba-lomba karya tulis ilmiah (LKTI), 
penelitian, dan mendorong mahasiswa 
mengikuti kegiatan PKM dan PIMNAS. 

MAHASISWA 
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Mahasiswa program studi Agroteknologi aktif 
mengikuti dan memenangkan lomba karya 
tulis ilmiah (LKTI) baik tingat regioal maupun 
nasional. Disamping itu juga mengikuti PKM 
yang diselenggarakan oleh DIKTI sampai ke 
tahap PIMNAS. Mahasiswa juga mengikuti 
kegiatan entrepreneur dan berhasil 
mendapatan dana untuk mengembangkan 
usahanya. Untuk bidang seni dan olah raga, 
mahasiswa aktif mengikuti dan memenagkan 
kejuaraan Dekan Cup dan Rektor Cup. 
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Contact Person 
• 0812 5269 715 (Ali lkhwan), 
• 0852 3334 8010 (Aulia Zakia) 

Homepage: 
• agroteknologi.umm.ac.id; 
• email: agronomi.umm@gmail.com. 

lnformasi pendaftaran mahasiswa baru 
bisa didapatkan di Gedung PMB, Kampus 
Ill UMM, JI. Raya Tlogomas 246 Malang 
65144. Atau dengan menguhubungi 
program Studi Agroteknologi, nomor 
telepon Program Studi: 0341- 464318 
Pesawat 120. 

INFO MAHASISWA BARU 
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Mampu merancang pembelajaran, 
mengispirasi, memotivasi dan 
mengembangkan bidangAgroteknologi. 

@ AKADEMISI 

Mampu menganalisis, menerapkan dan 
mengembangkan IPTEKS bidangAgroteknologi 
yang berkamajuan berdasarkan prinsip dasar 
metode ilmiah. 

@ PENELITI 

@ PENGUSAHA 

Mampu mengembangkan dan menjalankan 
usaha bidang pertanian yang berkemajuan, 
secara mandiri maupun bekerjasama dengan 
pihak lain. 

@ PRAKTISI 

Mampu bekerjasama dalam tim, mengelola 
kegiatan produksi tanaman pertanian, 
terampil memanfaatkan teknologi dalam 
proses produksi tanaman, kreatif, inovatif, 
profesional dan mandiri menyelesaikan 
masalah produksi tanaman. 

KOMPETENSILULUSAN 
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Program Studi Agroteknologi bekerja sama 
dengan alumni, instansi penelitian, dan 
perusahaan/industri baik nasional 
maupun internasional. Selain itu juga 
bekerjasama dengan beberapa universitas 
luar negeri. Kerjasama instansi penelitian 
nasional dilakukan dengan BPTP, 
Ba I itj estro, Ba I itas, Ba I itka bi. Kerjasa ma 
dengan industri PT. Sygenta, PT. Bumitama 
Gunajaya Agro, dan CT Agro Indonesia. 
Kerjasama dengan instansi penelitian 
internasional dengan King Mongkut's 
University of Technology Thonburi 
(KMUTT) Thailand, Kasersat Univ. Thailand, 
National Pingtung University of Science 
and Technology (NPUST) Taiwan, Nasional 
Chung Hsing University (NCHU) Taiwan. 

Bumitama Agci Ltd. 
=«ellence Through o,sc,pline 
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"Assalamualaikum, saya Nurcholis mahasiswa 
aktif Agroteknologi UMM angkatan 2015,saya 

berasal dari Sulawesi. UMM merupakan 
tempat/kampus yang tepat untuk berproses 

dalam pengembangan diri kita, hal ini di 
dukung oleh adanya sistem kelola kurikulum 
yang tertata dengan baik ditambah dengan 

SOM pengajar yang kompeten di bidangnya. 
Tidak hanya itu saja, di UMM banyak tempat 

untuk pengembangan diri mahasiswanya 
agar memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dan 

entrepenuer muda. Hal ini didukung dengan 
banyaknya UKM maupun LSO sesuai minat 

ba kat kita " 

Nur Cholis 
Mahasiswa aktif angkatan 2015, 
Ketua HIMAGRO (Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Agronomi) 2017-2018 

"Selama menjadi mahasiswa Agroteknologi 
saya merasa lebih bersemangat dalam 

menggali ilmu terutama dibidang pertanian. 
Segala sesuatu tentang produksi tumbuhan 

berpengaruh pada kesejahteraan, keamanan 
dan masa depan suatu bangsa. Bangga 
menjadi agroteknologi, bersama teman 
teman yang bersemangat menggali ilmu 

pengetahuan. Selalu ada dorongan dalam 
berprestasi dan menggali potensi, banyak 
dukungan yang diberikan baik dari dosen, 

karyawan, maupun teman-teman." 

Sarabila Karima Wasi Utari 
Mahasiswa aktif angkatan 2015, 
Mahasiswa Berprestasi 
Fakultas Pertanian-Peternakan 
tahun 2017 

"UMM itu merupakan salah satu universitas 
swasta terbaik di Indonesia, menjadi alumni 
dari kampus ini adalah sebuah kebanggaan, 
kampus yang memiliki prestasi dan kegiatan 
yang beragam. Kampus dan civitas akademik 
yang seru, mungkin sekarang lebih seru lagi 

dan luas. Semoga alumni UMM dapat 
menjadi teladan, bisa menjadi pelaku 

globalisasi dan bisa go lnternasional. UMM 
memberikan wadah dan jembatan 

pendidikan ke luar negeri. Menjadi peraih 
beasiswa erasmus ke Poland adalah salah 

satu wujud UMM yang menjadi sebuah 
jembatan dan kampus go lnternasional yang 
bertujuan menjadikan civitas akademik umm 

dapat bersaing secara global" 

Halim, SP. 
Alumni Agroteknologi peraih beasiswa 
exchange di Poland, Direktur Utama 
PT. Hei, Bali (dan sekaligus owner}, 
menjadi penanam saham di salah satu 
perushaan di Bali dan Surabaya 

"Memilih PS Agroteknologi sebagai major 
bidang saya merupakan "the wise choice", 

Dengan mempertahankan akreditasi A 
berturut-turut membuktikan bahwa saya 

mendapatkan bimbingan dan pelajaran yang 
berharga. Kegiatan perkuliahan yang dinamis, 
membuat transfer ilmu menjadi lebih cepat. 
Selama kuliah saya ditempa untuk menjadi 

pribadi yang tangguh dengan ca pain mewakili 
jurusan dan fakultas dalam Mawapres UMM 
2016. Dipercaya oleh kampus menjadi Project 

Coordinator dalam Learning Express in 
collaboration with Singapore Polytechnic and 

MIT, USA. Saya saat ini sedang membuat 
start-up crowd-funding untuk petani di 
Indonesia, dan direkrut bekerja dalam 

perusahaan yang bergerak di Public Relation 
sesaat setelah wisuda. Jangan ragu buat 
pilihan, karena Agroteknologi gives you 

more!" 

Anggoro Wicaksono, SP. 
Alumni Agroteknologi peraih beasiswa 
exchange di Poland 
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